
Informacje dotyczące Pani Małgorzaty Justyny Rosińskiej – prokurenta 

samoistnego w spółce Fundusz Hipoteczny DOM S.A., o których mowa w § 
10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu: 
 

L.p. Informacje 

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w 

ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba 
została powołana 

Małgorzata Justyna Rosińska, Kierownik Działu Operacyjnego i 
Prawnego, od dnia 27 czerwca 2016 r. prokurent samoistny na czas 

nieoznaczony. 

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  
W 2005 roku ukończyła studia na kierunku prawo na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Absolwent aplikacji notarialnej 

przy Radzie Izby Notarialnej w Warszawie. W 2011 r. uzyskała 
pozytywny wynik z egzaminu notarialnego. Od 2010 r. związana z 

Funduszem Hipotecznym DOM. Od 2012 r. kieruje Działem 
Operacyjnym i Prawnym w Funduszu Hipotecznym DOM S.A. 

 

   
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza 

emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
brak 

 

4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w 
okresie co  najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem 

organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 

nadal wspólnikiem 

Od 11.06.2013 r. posiada udziały w spółce "Rosiński i Wspólnicy 
Kancelaria Prawna" sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 

5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana 
osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego 

brak 

 

 

6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu 

lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 



brak 

 

7. informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest 

konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

 

nie 

 

8. informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników 
niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
nie 

 
 


